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بررســی زنجیــره ی ارزش صنعت نفــت و گاز نشــان می دهد که 
شــرکت های نفتی شــامل شــرکت های ملی نفت1، شــرکت های 
بین المللی نفتی2 و شــرکت های خدماتی نفتی3 از بازیگران مهم در 
این زنجیره ی ارزش محســوب می شوند. به  طور کلی در صورتی  که 
شرکت ملی نفت، رأسا یا از طریق شرکت های وابسته ی خود نتواند 
در بخش باالدستی نفت وارد عمل شود و تولید ارزش کند، آنگاه دو 

راهبرد در این  رابطه قابل  تصور است: 
1. همکاری )انعقاد قرارداد( با شرکت های نفتی بین المللی 

2. همکاری با شرکت های خدمات نفتی 

بررسی مدل کسب وکار4 در صنعت نفت و گاز حاکی از آن است که 
در مقطع کنونی با افزایش نقش شرکت های ملی نفت و شرکت های 
خدمات در بخش باالدســتی بــه خصوص در اکتشــاف، حفاری، 
مدیریت بهینــه ی چاه های نفتی و نظایر آن، جایگاه شــرکت های 
بین المللی در بازار نفت کاهش یافته است، به  طوری  که شرکت های 
خدمات نفتی، رقیبی قدرتمند و بازیگری مهم در بازار نفت به شمار 
می روند و در بســیاری از میادین نفتی کشــورها عهده دار مدیریت 

پروژه ها، ارزش آفرینی و توسعه شده اند. 
بررســی روند تشکیل شــرکت های خدمات نفتی حاکی از سابقه ی 
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شــرکت های خدماتی نفتی از بازیگران مهم در بازار جهانی نفت و گاز هستند. در مقطع کنونی صنعت 
نفت با افزایش نقش شرکت های ملی نفت و شرکت های خدمات نفتی در بخش باالدستی به خصوص در 
اکتشاف، حفاری، مدیریت بهینه ی چاه های نفتی و نظایر آن، جایگاه شرکت های بین المللی در بازار نفت 
کاهش یافته است، به  طوری  که شرکت های خدمات نفتی، رقیبی قدرتمند و بازیگری مهم در بازار نفت 
به شمار می روند و در بسیاری از میادین نفتی کشورها عهده دار مدیریت پروژه ها، ارزش آفرینی و توسعه 
شده اند. علل رشد و توسعه ی شرکت های خدمات نفتی در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز را می توان 
مواردی چون برون ســپاری برخی از فعالیت های صنعت نفت و گاز توسط شرکت های بین المللی نفتی، 
بازدهی پایین برخی فعالیت های صنعت نفت و افزایش هزینه های باالدستی، رقابتی کردن بازار فناوری 
در اکتشــاف، توسعه ی ذخایر نفت و گاز نامتعارف و توسعه ی بخش های فعالیت در شرکت های خدمات 
نفتی دانست. شرکت های خدمات نفتی همچون سایر شرکت های بین المللی تحت تاثیر نوسانات بازار نفت 
قرار دارند. در این نوسانات شرکت هایی بیشترین تاب آوری را داشتند که به لحاظ جغرافیایی پراکندگی 
بیشــتری در ســطح جهان داشته و حضور بیشــتری در بخش های مختلف خدماتی مانند عملیات های 
فراساحلی داشتند و توانستند از قراردادهای بلندمدت بهره ببرند. در این پژوهش با استفاده از اطالعات 
گردآوری شده از منابع معتبر داخلی و بین المللی تالش شده است با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی به بررسی 
وضعیت این شــرکت ها پرداخته شود و موضوعاتی چون علل ظهور و نحوه ی شکل گیری، نوع فعالیت ها، 
عملکرد این شرکت ها در حوزه های مختلف و مدل های جدید کسب وکار این شرکت ها مورد بررسی قرار 
گرفته است. بررســی ها نشان می دهد استراتژی شرکت های خدمات نفتی در سالیان اخیر اولویت بندی 
فعالیت هایی اســت که به کاهش هزینه های جاری اپراتورهای باالدســتی به  ویژه خدماتی که مربوط به 
بهبود فرآیندهای کســب وکار، سازمان دهی مجدد و بازسازی فرآیندهای تجاری و توسعه ی محصوالت و 

خدمات جدید در بازارهای داخلی و مشابه می باشد، بوده است.
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طوالنی فعالیت این شــرکت ها در بازار نفت اســت. پیشــتر، این 
شــرکت ها به  عنوان پیمانکار برای اپراتورها )شرکت های بین المللی 
نفتی( در بخش های تخصصی مانند اکتشاف میادین نفتی و حفاری 
چاه های نفت فعالیت می کردند و معموال در پروسه ی تولید نفت خام، 

به طور مستقیم وارد نمی شدند.
همان طور که در شکل1 آمده است، شرکت های خدماتی می توانند 
منطبــق بــر قراردادهای موجــود، خدمات موردنیاز شــرکت های 
بین المللی و دولتی نفتی را در بخش های مختلف باالدســتی نفتی 

تامین کنند.
در مقدمه ی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا بر ضرورت 
»اقتصاد متکی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 
پویا و پیشرو« تاکید شده است. اگر داللت این ضرورت های چهارگانه 
را در سیاست بهره برداری از مخازن بررسی کنیم به سهولت مالحظه 
می شود که چهار اصل بهینگی سیاست های بهره برداری از مخازن را 

می توان به این ترتیب تعریف کرد:
 توان فزایی فنی  ـ   مدیریتی شرکت ملی نفت

 رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از ذخایر نفتی
 ارتقای شرکت ملی نفت به سطح شرکت های ملی  ـ   بین المللی

 فراهم سازی زمینه ی مناسب برای رشد پویا و پیشرو برای شرکت 
ملی نفت جهت احراز جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت

بنابرایــن در مالحظات آتــی همکاری با شــرکت های بین المللی، 
قراردادهایی بهینه هســتند که بتوانند زمینه ساز تحقق این اهداف 

در سیاست های بهره برداری از ذخایر باشد.]1[

بر اساس مقاله ی درخشان]1[ با توجه به تدوین و ابالغ سیاست های 
کلــی اقتصاد مقاومتی به نظر می رســد که ســپردن کامل کلیه ی 
عملیات نفتی در صنعت باالدســت به دســت شــرکت های نفتی 
بین المللی و سپس دریافت فروش نفت خام با فرهنگ و اصول حاکم 

بر اقتصاد مقاومتی در تناقض باشد. 
باید گفت شــرکت ملی نفت در ســرمایه گذار ی ها و عملیات نفتی، 
ریســک گریز است زیرا همه ی ریســک ها را به شرکت نفتی طرف 
قــرارداد منتقل می کنــد و همین امر یکی از علــل اصلی رکود و 
ضعف صنعت نفت کشــور محسوب می شود. در حالی  که با در نظر 
گرفتن رویکرد اقتصاد مقاومتی، شــرکت ملی نفت باید تالش کند 

ریسک پذیری خود را افزایش دهد. 
پــس باید گفت مدیریت ریســک هایی که بازده ســرمایه گذاری را 
تهدیــد می کند از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشــد اقتصادی در 
سطوح خرد و کالن است. بنا بر آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت 
که در رویکرد اقتصاد مقاومتی، قلمرو قراردادهای نفتی بایســتی به 
حوزه ی حمایت های فنی، تجهیزاتی و مشــاوره ای محدود شــود و 
کلیه ی عملیات نفتی در چرخه ی نفت، از اکتشاف، ارزیابی، توسعه 
و تولید تا اجرای برنامه های بهبود و افزایش بازیافت5 مســتقیما بر 

عهده ی شرکت ملی نفت یا شرکت های تابعه باشد. 
بر  اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی باید گفت هر جا نیازی به تخصص 
و مهارت های فنی ـ حرفه ای و حتی مدیریتی خارجیان باشد، می توان 
با شــرکت های خدمات نفتی قراردادهای همکاری مشترک منعقد 
کرد تا ضمن رفع نیازهای صنعت، بتوان انتقال دانش و مهارت های 

 1  شــماتیکی از روابط بین شرکت های نفتی
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فنی ـ مدیریتــی را از طریق همکاری های نزدیک و مشــترک با این 
شــرکت ها تســهیل کرده و لزوما نباید صنعت نفت کشور را معطل 
حضور شرکت های بین المللی نفت کرد.]1[ بررسی ها نشان می دهد 
که همانند صنایع دیگر، ســاختار صنعت نفت نیز از دهه ی 198۰ 
از مدل ادغام عمودی به مدل برون ســپاری برخی امور تغییر کرد. 
در مدل های برون سپاری شرکت های بین المللی نفتی قراردادهایی 
را با شــرکت های خدمات نفتی و نمایندگان آنها به  منظور اکتشاف 

و تولید نفت منعقد می کردند.
امروزه شــرکت های نفتی فعالیت های مختلفی را به شــرکت های 
خدماتی نفتی که مســئولیت بیشــتری را متعهد می شوند، واگذار 
می کنند. از این رو، شــناخت دقیق از ماهیت شرکت های خدماتی 
نفت از قبیل ســاختار و حوزه ی فعالیت های این شــرکت ها الزم و 

ضروری است. 
با توجه  به نقش آفرینی شرکت های خدمات نفتی، پژوهش حاضر با 
رویکــرد تحلیلی ـ توصیفی در نظر دارد تا ابعاد مختلف نقش آفرینی 
این شرکت ها در سطح بین المللی را تشریح کند تا در صورت امکان 
بتوان از توانایی این شرکت ها در بهره برداری منابع نفت و گاز کشور 

استفاده کرد. 
اطالعات به کار گرفته شــده در این پژوهش بــا روش کتابخانه ای 
گردآوری شــده و تالش شده است از گزارش های بین المللی معتبر 
استفاده شود. در ادامه ی مقاله، ابتدا علل ظهور شرکت های خدماتی 
نفتی بررسی می شود و ســپس نوع فعالیت های این شرکت ها ارائه 
شده و در ادامه، وضعیت فعلی و عملکرد این شرکت ها مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. سپس با بررســی مدل جدید کسب وکاری این 

شرکت ها به ارائه ی نتیجه گیری پرداخته شده است.

1-1- علل ظهور شرکت های خدماتی نفتی مبتنی بر مولفه های محیطی
به لحاظ تاریخی، رشــد مداوم شرکت های صنعتی مدرن، از طریق 
ترکیب افقی، ادغام عمودی )در درجه ی اول به  منظور تامین منابع( 
و حرکت به بازارهای جدید، به وجود آمد. اســتراتژی ادغام عمودی 
عملیاتی6 منعکس کننــده ی اطمینان موردنیاز تولیدکنندگان برای 
جریان بــادوام مواد اولیه از طریق فرآیندهای تولید و شــبکه های 

توزیع است. 
طی ســال های 193۰ تا 196۰، عمده ترین کشورهای پیشرفته ی 
ســرمایه داری، تحت سلطه ی فوردیسم بودند. شــرکت فورد تمام 
مواد موردنیاز برای تولید اتومبیل را به  صورت درون شــرکتی تولید 

می کرد. به  هر حال، شــرکت های تولیدکننــده ی مبتنی بر ادغام 
عمودی، طیف گســترده ای از محصوالت موردنیاز را داشتند. رشد 
مداوم صنایع و تعداد عرضه کنندگان درونی موجب شد تا بنگاه های 
زیادی کــه در اوایل 19۰۰ به  صورت عمودی ادغام شــده بودند، 
تجزیه و روابطی بیــن عرضه کنندگان اصلی شــکل بگیرد]9[ لذا 
بعضی از شــرکت ها شروع به تجزیه و برون سپاری فعالیت های خود 

به خارج از شرکت کردند. 
ایــن موضوع موجب ظهور بازارهای واســطه ی جدیدی شــد که 
فرآینــد تولید یکپارچه را بین دو یا چند بنگاه تخصصی در داخل 
یک صنعت تقســیم می کرد. از این رو، انواع جدیدی از شرکت های 
تخصصی برای حضور در صنعت شــکل گرفــت و حوزه ی رقابت 

صنعت تغییر کرد.]6[
تجزیه و فروپاشی ادغام عمودی پیامدهای عمیقی داشته است. این 
وضعیت ماهیت بنگاه هایی کــه می تواند در صنعت معینی فعالیت 
کنند، تغییر داد. در صنعت نفت، فروپاشــی ساختار ادغام عمودی 
موجب شــد تا بنگاه های مهندسی که تاسیســات تولیدی خاصی 
نداشــتند، به  عنوان بازیگران تاثیرگذار در این صنعت مطرح شوند. 
شــرکت های خدماتی نفتی )OSC( از جمله این بنگاه های مهندسی 
هســتند که با فروپاشی ادغام عمودی شــرکت های بزرگ نفتی و 
مطرح  شدن برون سپاری برخی از فعالیت های صنعت نفت و گاز به 

شرکت های دیگر به وجود آمدند.
OSCها در واقع شرکت هایی هستند که تکنولوژی موردنیاز برای به 

 دســت  آوردن داده های مربوط به مخزن به  منظور حفاری چاه ها و 
تولیــد نفت را تامین می کنند. این شــرکت ها تا پیش  از این، صرفا 
به  عنوان پیمانکار دولت ها و شــرکت های بین المللی در بخش های 
تخصصــی فعالیت می کردند اما در حال حاضر شــرکت های بزرگ 
خدماتــی با مدیریــت پروژه های نفــت و گاز و همچنین پذیرفتن 

ریسک این پروژه ها، در ردیف شرکت های نفتی قرار گرفته اند.
دالیــل متعــددی می تواند به  عنــوان علل وجود و توســعه ی این 
شرکت ها مطرح شود که برخی از آن ها در ادامه تشریح شده است.

1-1-1 - بازدهی پایین برخی فعالیت های صنعت نفت و افزایش هزینه های 
باالدستی

همان طــور که به  صورت کلی مطرح شــد، تا قبل از دهه ی 196۰، 
جنبه های متعدد و مختلف عملیات پروژه های نفتی به  صورت درون 
شــرکتی۷ در شرکت های عظیم نفتی انجام می شد و این شرکت ها، 
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خود تحقیقات عمیقی در زمینه ی تکنولوژی های حفاری، تکمیل و 
تولید را انجام می دادند. 

در دهه ی 198۰، انجام این امور به شرکت های خدمات نفتی محول 
شــد. در این زمان اموری نظیر حفاری، بازدهی حاشیه ای )اندکی( 
داشت و اپراتورها با تغییر نگرش و رویه، به طور روزافزونی این امور 
را به شرکت های تخصصی که توانایی بیشتری برای نیل به کارآیی 

داشتند، برون سپاری کردند. 
آنها تاســیس شــرکت هایی که خدماتی نظیر حفاری، مهندســی 
مخزن8، تامین تجهیزات9، ســاخت، کار گذاشــتن خطوط لوله1۰، 
حفاظت از تولید آتی11 و نگهداری12 را انجام دهد، تشــویق کردند. 
بنابراین عامل برون ســپاری را باید موتــور محرکه ای برای صنعت 
خدمات و علت اصلی حضور فعال تر شــرکت های خدمات نفتی در 

بازارهای نفتی به شمار آورد. 
بــه  جز پایین بودن بازدهی در برخی مراحل زنجیره ی ارزش بخش 
باالدســتی نظیر حفاری، عامل افزایش تدریجی هزینه ها در بخش 
باالدســتی نیز در برون سپاری بخشــی از فعالیت ها نظیر توسعه ی 
فناوری ها از شــرکت های بین المللی به شرکت های خدمات نفتی با 
هدف رقابتی شدن این عرصه و کاهش هزینه های نفتی موثر بود. 

2-1-1 - مطرح  شدن عرصه های نو نظیر شیل ها
در کنار پایین بودن بازدهی در برخی فعالیت های باالدســتی و فشار 
هزینه ای، اتخاذ راهبردهای جدید شرکت های بین المللی برای ورود به 

عرصه های نو نظیر شیل ها را نیز باید در پررنگ شدن حضور شرکت های 
خدمات نفتی در بازار نفت موثر دانست. 

ذخایر نفت و گاز نامتعارف در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته 
و بر اســاس آمارها، عالوه بر اینکه رشد تولید نفت شیل در کشورهای 
غیراوپک در فاصله ی ســال های 2۰16-2۰۰۰ باالتر از سایر تولیدات 
بوده، ســهم آن نیز افزایش یافته اســت. این روند، شــرکت های نفتی 
بین المللی را وادار کرده تا به  منظــور ورود به این عرصه ی آینده دار و 
جلوگیری از کاهش ســود و بازدهی، انعطاف پذیری بیشتری از طریق 

ابزار برون سپاری برخی فعالیت ها داشته باشند.

3-1-1 - کاهش اکتشافات جدید و مشکالت تامین مالی
به  مرور که نتایج اکتشافات جدید، کم ثمرتر و تامین پولی آن سخت تر 
شد، شرکت های نفتی بین المللی بودجه ی تحقیق و توسعه )R&D( را با 
این تفکر که تکنولوژی جدید می تواند از شرکت های خدمات نفتی اخذ 

شود، کاهش دادند. 
ایــن روند به طور مداوم ادامه یافــت، به  طوری  که بودجه ی تحقیق و 
توسعه ی شرکت نفتی اگزون موبیل13 که یک شرکت بزرگ بین المللی 
نفتی اســت، با بودجه ی تحقیق و توسعه ی شرکت خدماتی شلمبرژه 
برابر و حدود یک میلیارد دالر بوده است. ذکر این نکته قابل توجه است 
که بودجه ی تحقیق و توسعه ی هر یک از این شرکت های بزرگ نفتی 
با بودجه ی تحقیق و توسعه ی شرکت خدماتی شلمبرژه14 برابر و تقریبا 

معادل یک میلیارد دالر بوده است. 

 2  میانگین اندازه ی میادین نفتی در کشــورهای عضو اوپک و غیراوپک )در شــروع راه اندازی(
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4-1-1 - رقابتی کردن بازار فناوری در اکتشاف ذخایر نفت و گاز نامتعارف، 
فراساحلی عمیق و بسیار عمیق

 اکتشــاف و رشد ذخایر نفت و گاز نامتعارف، فراساحلی عمیق و بسیار 
عمیق و هزینه های باالی این عرصه موجب شــده تا شرکت های نفتی 
بین المللی با هدف کاهش هزینه ها از طریق رقابتی کردن بازار فناوری، 
بار دیگر به برون سپاری توسعه ی فناوری به شرکت های خدمات نفتی 
تاکید بیشــتر کرده که این امر نقش دانش و فناوری را بسیار پررنگ 
می کند. به  طوری  که بســیاری از پیشرفت های ســه دهه ی اخیر در 
صنعت نفت و گاز مانند حفاری افقی، شــکاف هیدرولیکی، لرزه نگاری 
سه بُعدی و بسیاری از دانش و فناوری های دیگر در شرکت های خدماتی 
ابداع و آغاز شده است. این مسئله نشان از کاهش توانمندی های علمی و 
فناوری شرکت های بین المللی و پذیرش نقش بیشتر توسط شرکت های 

خدمات نفتی دارد.
به دنبال این برون ســپاری ها و افزایش قدرت چانه زنی شــرکت های 
ملی نفت، انگیزه ی شــرکت های ملی نفت برای توسعه ی همکاری با 
شرکت های بین المللی نفتی کاهش یافت و دولت ها و شرکت های ملی 
نفت پس از یک دوره ی نســبتا طوالنی تسلط شرکت های بین المللی 
نفتی بر منابع نفتی شان، اندک اندک به  سوی به کارگیری شرکت های 
خدمــات نفتی در پروژه ها متمایل شــدند. بنابرایــن به طور خالصه، 
مدیریت هزینه ها توسط شــرکت های بین المللی نفتی و متعاقب آن 
برون سپاری برخی فعالیت ها، عامل اصلی معرفی شرکت های خدمات 
نفتی به بازار جهانی نفت بوده است. در حال حاضر استفاده ی مستقیم 
دولت ها و شــرکت های ملی نفت از خدمات این شــرکت ها در قالب 
قرارداد افزایش یافته و بســیاری از کشــورهای صاحب منابع نفتی از 
جمله همســایه های جنوبی نظیر کویت و عربســتان به این امر اقبال 
خاص نشــان داده اند. همکاری آرامکوی عربســتان15 با شــرکت های 
خدمات نفتی نظیر بیکرهیوز16 چه در زمینه ی تحقیق و توسعه و چه 
در زمینه های عملیاتی و دریافت خدمات، نمونه ای از این  دست است. 
خدماتی که شــرکت های خدمات نفتی ارائه می کنند، تنها محدود به 
همکاری تحقیقاتی یا بر عهده گرفتن سهم بیشتری از تحقیق و توسعه 
جهت پیشبرد و توسعه ی فناوری های جدید نیست. امروزه شرکت های 
خدمات نفتی تعداد زیادی از خدمات نظیر محصوالت و خدمات الزم 
برای ساخت، تکمیل و تولید چاه های نفت و گاز را ارائه می کنند. عالوه 
بر اینکه تعداد این شرکت ها پیوســته در حال افزایش است، حوزه ی 
جغرافیایی فعالیت آنها نیز گسترش یافته، به  طوری که شرکت شلمبرژه 
هم اکنون در بیش از 85 کشــور جهان حضور دارد و دیگر شرکت های 
خدمات نفتی بزرگ نظیر هالیبرتون، بیکرهیوز، آکر سلوشنز، تکنیپ، 

پتروفک1۷ نیز فعالیت های گســترده ای در سراسر جهان دارند. الزم به 
ذکر است، شرکت های خدماتی نفتی طیفی از شرکت های بزرگ نظیر 
شــلمبرژه که بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی بوده و عمده خدمات و 
محصوالت الزم برای اکتشاف، توسعه و تولید یک حوضه ی نفت و گاز 
را ارائه می کنند تا شــرکتی با یک خدمت نظیر ژئولوگ18 با تخصص 
در چاه پیمایی داده های سطحی19 برای پروژه های بین المللی و حفاری 
در دریا را در بر می گیرد. تحوالت شــکل  گرفته در صنعت نفت و گاز 
موجب شد تا OSCها در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت 
و گاز محسوب شوند که به لحاظ تکنولوژیکی پیشرو هستند. به  نحوی  
که در بخش های مختلف به خصوص بخش باالدســتی صنعت نفت و 
گاز توانســتند به  عنوان رقبای اصلی IOCها شوند]25[. عالوه بر این، 
با توجه  به پیشرفت ها تکنولوژیکی شرکت های خدماتی نفتی، یکی از 
راهکارهای پیشرو IOCها برای دسترسی به این تکنولوژی ها، ادغام و یا 

به کارگیری OSCها است]25[.

2-1 - نوع و نحو ه ی فعالیت های شرکت های خدمات نفتی
بررســی بــازار خدماتی که OSCهــای در صنعت نفــت و گاز عرضه 
می کنند، حاکی از آن است که این شرکت ها طیف وسیعی از خدمات 
را در بخش هایی چون لرزه نگاری و مدل سازی زمین شناسی، دکل های 
حفاری، خدمات حفاری و خدمات مربوط به چاه را انجام می دهند. به 
 طور کلی باید گفت فعالیت های OSCها در بخش باالدستی به خصوص 

حفاری و خدمات مربوطه برای تولید و بهره برداری است. 
شرکت های خدماتی نفت و گاز را می توان به این  صورت در دو دسته ی 

اصلی تقسیم بندی کرد:
 شرکت های بزرگ که خدمات یکپارچه ای را در بخش باالدستی نفت 
و گاز ارائه می دهند. از جمله این شــرکت ها عبارتند از: شــلمبرژه2۰، 

هالیبرتون21 و بیکرهیوز.
 شــرکت های کوچک و متوسطی که فعالیت های خاصی را در بخش 
باالدســتی نفت و گاز انجام می دهند. به  عنوان  مثال در بخش حفاری 

می توان ترنس اوشن22 و صنایع نابورس23 را نام برد.
شــرکت های نفتی )IOCها و NOCها( عمدتا شــرکت های خدماتی 
بزرگ و ارائه دهنده ی خدمات یکپارچه را به  منظور مدیریت پروژه های 
خدماتی میادین به کار می  گیرنــد. OSCهای بزرگ نیز در صورتی  که 
بخشــی از فعالیت های خود را به  صورت درون شرکتی نداشته باشند، 

OSCهای کوچک را برای فعالیت خاصی به کار خواهند گرفتند.
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3-1- وضعیت و عملکرد شــرکت های خدماتی نفتی در بخش باالدستی در 
جهان

بر اســاس گزارش دیلویــت24 با کاهش قیمت نفت طی ســال های 
2۰16-2۰14 که منجر به کاهش فعالیت در بخش باالدســتی شــد، 
بخش خدمات نفتی نیز با کاهش درآمد، لغو قراردادها و همچنین در 
مواردی مذاکرات مجدد با نرخ های پایین و حجم باالی کار به شــدت 
تحت تاثیر قرار گرفت و بدین خاطر 36درصد شرکت های خدمات نفتی 
فعالیــت خود را متوقف کردند و درآمد آنهــا حدود 55درصد کاهش 
یافت. همچنین تلفات شغلی این شرکت ها در برخی موارد به بیش از 

5۰درصد رسید. 
در این  بین شــرکت هایی بیشــترین تاب آوری را داشتند که به لحاظ 
جغرافیایی پراکندگی بیشتری در سطح جهان داشته و حضور بیشتری 
در بخش های مختلف خدماتی مانند عملیات های فراساحلی داشتند و 

توانستند از این قراردادهای بلندمدت خود بهره ببرند.

استراتژی شرکت های خدمات نفتی را می توان در سه بخش عمده مورد 
بررسی قرار داد:

 اولویت بنــدی خدماتــی با کاهــش هزینه های جــاری اپراتورهای 
باالدستی به  ویژه خدماتی که مربوط به فرآیندهای کسب وکار و بازده 

یکپارچه سازی
 ســازمان دهی مجدد و بازســازی فرآیندهای تجــاری برای کاهش 

هزینه های داخلی شرکت خدماتی
 توسعه ی محصوالت و خدمات جدید در بازارهای داخلی و هم جوار25

شرایط و چشم انداز شرکت های خدمات نفتی در طی رکود در صنعت 
نفت و گاز به  آرامی در حال تغییر اســت. تثبیت بازار و رشــد بخش 
خدمات در جهان سبب تغییر چشمگیر در سهم بازاری این شرکت ها 
در ســال 2۰15 و 2۰16 شده است. در سال 2۰14، سه شرکت بزرگ 
خدماتی، 2۰درصد از ســهم بازار را در بین 4۰۰ شــرکت خدماتی در 

اختیار داشتند. 
در سال 2۰16، دو شرکت شلمبرژه و هالیبرتون به  تنهایی همین میزان 
از ســهام بازار را به خود اختصاص دادند. بدین ســبب، ورود به سایر 
بخش ها و ادغام با سایر بازیگران بازار، از اهداف کلیدی برای برون رفت 
از این وضعیت بود. مالکیت شرکت شلمبرژه بر کامرون در نهایت به در 
اختیار گرفتن بیشترین سهم بازاری توسط این شرکت انجامید. مالکیت 
شرکت  هالیبرتون بر شــرکت بیکرهیوز باعث مقاومت این شرکت در 

برابر این امر شد. 
هرچند اگر این امر به  صورت کامل تحقق می یافت، شــاهد تغییر در 
رتبه بندی شــرکت های بزرگ خدمات نفتی در سال 2۰16 بودیم. در 
این زمان با از دســت دادن جایگاه دو شــرکت وارکــو و ویثرفورد در 
شــرکت های سایپم و تکنیپ شاهد ارتقای رتبه ی بیکرهیوز از رتبه ی 
هشتم به رتبه ی سوم هستیم. ســال 2۰1۷ شروعی دوباره برای این 
شــرکت ها بوده اســت. با افزایش قیمت نفت، افزایش در هزینه کرد 
سرمایه ای شرکت های اکتشاف و تولید26 در نفت شیل آمریکای شمالی 
و افزایش بیش از 5۰درصدی تعداد پروژه های فراســاحلی باعث شروع 

مجدد صنعت خدمات نفتی شد. 
این عمل باعث ایجاد رقابت بین بخش های مختلف خدماتی شــده و 
نهایتا ســبب ایجاد تورم 4درصدی قیمت خدمات در زنجیره ی ارزش 
می شود. ترکیب تورم و فعالیت های پیشرو احتماال موجب کاهش یک 
درصدی در سرمایه ی شرکت های E&P در سال 2۰18 شد. این موضوع 
بخش های گوناگون بخش های خدماتی را به شکل مختلف متاثر خواهد 
کرد. در شکل4 رشد بخش های مختلف خدمات نفتی در سال 2۰18 

آمده است.

 3  ســاختار شرکتی در بهره برداری از شرکت های نفت و گاز
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1-3-1- عملکرد شرکت های خدمات نفتی در زمینه ی ابزار و خدمات 
حفاری

در دهه ی گذشــته، شــرکت های بزرگ حفاری جهــان در ایران 
حضور ندارند و خدماتی به نفت ایران نمی دهند. شرکت هایی نظیر 
شــلمبرژه، بيكرهیوز، هاليبرتون و... كه بزرگان خدمات حفاري در 
دنيا هســتند. از این رو عقب افتادگی در پروژه های توسعه ای فارغ 
از مســائل تحریم ها و ســوءمدیریت، گریبان کشور را گرفته است 
کــه در حوزه ی حفــاری، تجهیزاتی كه براي ســر چاه ها و درون 
چاه ها الزم اســت با دردســر زياد و با كيفيت پايين تهيه شده اند. 
برای توســعه ی میادین نفتی، عملیــات حفاری و انواع آن یکی از 
مهمترین ارکان به  حســاب می آید. در ادامه به بررسی عملکرد و 

بازار حفاری شرکت های خدماتی در جهان پرداخته شده است.

سهم بازاری شرکت های عرضه کننده ی خدمات نفتی  1-3-1-1
در ســال 2۰1۷، مجموع درآمد حاصل از 1۰۰ شــرکت برتر در 

زمینــه ی تجهیز و خدمات حفاری مبلغــی در حدود 25 میلیارد 
دالر بوده اســت که از این مقدار 61درصد آن متعلق به 5 شرکت 
برتر خدماتی نفتی است. این 5 شرکت نسبت به سال 2۰16 سهم 
بازاری خــود را افزایش داده اند ولی در زمینــه ی ابزار و خدمات 
حفاری در طی سالیان اخیر از سهم بازاری آنها کاسته شده است. 
به  عنوان  مثال در مورد سه شرکت اول، شلمبرژه همان 22درصد 
از ســهم بازاری خود را حفظ کرده است. ســهم بازاری بیکرهیوز 
از 13درصد بــه 12درصد کاهش یافته اســت اما ســهم بازاری 

هالیبرتون از 13درصد به 14درصد افزایش یافته است.

- فروش ساالنه ی خدمات حفاری  1-3-1-2
بر اســاس افزایش تقاضای حفاری در جهــان، تقاضا برای ابزار و 
خدمات حفاری در ســال 2۰18، 6درصد رشــد داشــته و انتظار 
می رود تا ســال 2۰2۰ ســالیانه به  صورت میانگین، 9درصد رشد 

داشته باشد.

 4  رشــد بخش های مختلف خدمات نفتی در سال 2018
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RyStad Energy :5  ســهم بازاری 5 شــرکت برتر خدمات نفتی در سال 2017 منبع 

RyStad Energy :6  خرید ابــزار و تجهیزات حفاری )میلیارد دالر( منبع 
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2-3-1- خدمات ساخت وساز فراساحلی27 در جهان
ساخت وســاز فراســاحلی، نصب و راه اندازی سازه ها و تاسیسات در 
محیط دریایی است و معموال برای تولید و انتقال برق، نفت و گاز و 

سایر منابع استفاده می شود. 
ســاخت و راه اندازی تا حد امکان در ســاحل انجام می شود. برای 
بهینه ســازی هزینه ها و ریســک نصب پلتفرم های بزرگ دریایی، 

راهبردهای مختلف به کارگیری می شود. 
یکی از استراتژی ها این است که تاسیسات دریایی به طور کامل در 
خشکی ساخته شده و برای نصب به  وسیله ی شناور به محل پروژه 

منتقل شود. در این بین پلتفرم های نفتی، تاسیسات کلیدی هستند 
که عمده ی عملیات ســاخت و نصب فراساحلی شامل فعالیت های 

حفاری تا تولید برای آنها انجام می شود. 
در مقطع کنونی با رونق فعالیت های فراساحلی و زیردریایی، خدمات 
ساخت وســاز در دریا نیز گسترش یافته و کشــورها و شرکت های 
خدمــات نفتی به دنبال افزایش ســهم بازاری خــود در این بخش 
هستند. در جدول2 سهم بازاری شرکت های خدمات نفتی بر اساس 

فعالیت های آنها در مناطق مختلف جغرافیایی ذکر شده است.

Rystad Energy SCube :1   سهم بازاری شرکت های خدمات نفتی بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی در سال 2017  منبع   

ارزش بازار  )میلیون دالر(سهم بازاری )درصد(شرکت خدمات نفتیمنطقه ی جغرافیایی

آمریکای شمالی

27سایپم28

1248

11هیرما29
9فلور30

6گروه وود31

6سابسی 732

آمریکای جنوبی

17اس.بی.ام دریایی33

945

14سایپم

11تکنیپ
6هلدینگ سوئیبر34

6اکتیون35

اروپا

14سایپم

1677

13هلدینگ بلو واتر36

10تکنیپ

7هیرما

6سابسی 7

آفریقا

60سایپم

837

9تکنیپ

6سابسی 7
4کشتیسازی دوو37

4صنایع سنگین هیوندایی38

خاورمیانه

53سایپم

610

9کشتی سازی دوو

7صنایع سنگین هیوندایی
6مکدرموت39

5صنایع سنگین سامسونگ

اوراسیا

31سایپم

1894

11مکدرموت
10نفت ساپورا کنسانا40

7هلدینگ سوئیبر

6پترو ویتنام فنی41
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3-3-1-  عملکرد اعتبارســنجی و تایید پروژه های خدمات نفتی42 در 
بخش باالدستی

همان طور که از این فرآیند مشــخص اســت، اعتبارسنجی و تایید 
پروژه های خدمات نفتی، فرآیندی اســت که از طریق آن، پایداری 
یــک پروژه با تاکید بــر زمان، هزینه فایــده و ارزش افزوده ی پروژه 
اندازه گیری می شــود. بازار نفت اعتبارسنجی و تایید 1۰۰ پروژه ی 

جدید فراساحلی در سال 2۰18 را داشته است. 
این تعداد پروژه در مقایســه با 6۰ پروژه در ســال 2۰1۷ و کمتر 
از 4۰ پروژه در ســال 2۰16، پیشرفت بســیار زیادی داشته است. 
ایــن پروژه ها در مجموع ســرمایه گذاری 1۰۰ میلیــارد دالری را 
نشــان می دهد که به طور متوسط حدود یک میلیارد دالر برای هر 
پروژه اســت. بر اســاس گزارش Rystad Energy، پروژه های عمده ی 
اعتبارسنجی و تایید که در سه  ماهه ی سوم سال 2۰18 انجام شده 

به شرح جدول2 است.

4-3-1- خدمات نفتی خریداری شده در بخش باالدستی در جهان 
ســه شــرکت بزرگ خدمات نفتی یعنی شــرکت های شــلمبرژه، 
هالیبرتــون و بیکرهیــوز، فصل را بــا گزارش 15درصدی رشــد 
درآمدهای خود در ســه  ماهه ی اول نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته، شروع کرده اند. فروش خدمات نفتی به طور متوسط برای 
این سه شــرکت، 21درصد افزایش یافته است، در حالی  که فروش 

تجهیزات نفتی آنها تنها یک درصد افزایش داشته است. 
در گزارش خدمات نفتی که توسط Rystad Energy در تاریخ 2۰ آوریل 
2۰18 منتشــر شده اســت، بازار خدمات مربوط به چاه ها در سطح 
جهان 12درصد رشد داشته است که بسیار بیشتر از رشد 2درصدی 
بازار تجهیزات زیردریایی اســت. در گزارشی که هالیبرتون در بخش 
تکمیل و تولید خود منتشــر کرده اســت هرچند تاخیر تحویل شن 
باعث ضرردهی این بخش شده است اما با این اوصاف توانسته در سه 

 ماهه ی اول سال 2۰1۷ رشدی معادل 46درصد به دست آورد. 

Rystad Energy :2   پروژه های عمده ی اعتبارسنجی و تایید خدمات نفتی در بخش باالدستی در سه  ماهه ی سوم سال 2018 منبع   

نحوه ی توسعهاُپراتورمیدانپروژه

تولید شناورهای ذخیره و تخلیه44شلپنگوئن ها )توسعه ی مجدد(پنگوئن ها43 )توسعه مجدد(
خدمات خشکیشرکت ملی نفت ابوظبی47فاز دو کوساویرا46باب جنوب شرقی45
تسمه های زیردریایی50آنادارکو49شمال هادریان )    919KC(شمال هادریان48

12-R و Rمیدان های سری
راتنا51

پلتفرم های فوالدیشرکت نفت و گاز طبیعی هند52 
13-R 10 و-R،9-R بمبئی

سایر خدمات دریاییشرکت عملیات زیردریایی ابوظبی54بو حصیر )EPS+FFD(بو حصیر53
خدمات خشکیتات نفتچکالینسکوی56تات نفت -سورنی55

 7  خدمات نفتی خریداری  شــده در بخش باالدستی
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چالش شــرکت های خدمات نفتی در ســال های پیــش رو یافتن 
راهبرد مواجهه ی مناسب با کشــورها، اندازه گیری ظرفیت آنها و 
همچنین افزایش ســهم بازاری با در نظر گرفتن هزینه ی خدمات 
اســت، لذا تصمیم گیری ها بین بهبود سود حاشــیه ای و یا بهبود 

درآمدها خواهد بود. 
همان طور که شــکل ۷ مشاهده می شود در ســال 2۰18، بیشترین 
CAGR بــرای خدمات خریداری شــده در بخش باالدســتی مربوط به 

عملیات های فراساحلی و زیردریایی با 29درصد است. 
اما در همین ســال بیشــترین خدمات خریداری شده مربوط به خدمات 
تعمیر و نگهداری اســت. در ایران نیز با توجه  به گذشت زمان و فرسوده 
شــدن ابزار و تجهیزات، اســتفاده از دانش فنی و مدیریتی این شرکت ها 
برای بهبود و ارتقای تجهیزات در بخش باالدستی ضروری به نظر می رسد.

4-1- بررسی شرکت های بزرگ خدماتی نفتی در جهان
افزایــش فعالیت های حفاری و افزایش تولید در آمریکای شــمالی 
ـ  به  خصوص با رشــد فعالیت ها در صنعت شــیل ـ موجب افزایش 
انگیزه ی فعالیت در این بخش شــده اســت، چراکه شــرکت های 
خدمات نفتی برای بازسازی نیروی کار خود در حال تالش هستند. 
دومین نظرسنجی ریگ زون که درباره ی برترین شرکت های خدمات 
نفتی از دیدگاه کارفرمایان و کارآفرینان انجام شــد با دریافت بیش 
از 6، 6۰۰ پاســخ از سراسر جهان همراه بود که در آن شرکت های 
برتــر خدمات نفتی که از دیدگاه کارفرمایان تمایل بیشــتری برای 

همکاری داشتند را انتخاب کردند. 

شــرکت های بزرگ خدمات نفتی مانند شــلمبرژه و هالیبرتون، با 
توجه  به گزارش های مالی این شــرکت ها در حال رشد و توسعه ی 
خود بوده و طی چند ســال گذشــته با رونــق فعالیت در آمریکای 

شمالی درآمد خوبی کسب کرده اند. 
این شــرکت ها با توجه  به حجم ســرمایه هایی که در اختیار دارند 
می تواننــد بخش تامین مالی پــروژه را نیز در دســت بگیرند. اما 
شــرکت های کوچک تر و نوظهور سرمایه ی زیادی برای تامین مالی 
پــروژه ندارند و از این رو نگرانی هایی که برای حضور شــرکت های 
خدمــات نفتی در ایران وجــود دارد، تامین ســرمایه ی الزم برای 
فعالیت این شرکت ها در کشــور است. البته برخی از صاحب نظران 
داخلی با اســتناد به تجربیات موجود برای توسعه ی برخی فازهای 
پارس جنوبی که از منابع داخلی تامین شــده اند، اذعان داشتند که 
می توان ســرمایه ی موردنیاز این پروژه ها را مستقیما توسط شرکت 

ملی نفت از منابع داخلی یا خارجی تامین کرد.]1[

5-1- مدل جدید کســب وکار شــرکت های خدماتی نفتی و دیگر 
بازیگران در بازار بخش باالدستی نفت

با توجه  به تقســیم بندی شرکت های باالدستی نفت و گاز به چهار 
گروه گفته شــده، OSCها بــه دلیل تامین خدمــات و تجهیزات 
تکنولوژیکی مورد استفاده در اکتشاف و تولید منابع هیدروکربوری، 
به  عنوان کســب وکاری موردنیاز و ضروری برای شرکت های نفتی 
)NOCs، IOCs و شــرکت های نفتی مســتقل( محسوب می شوند. 
این شــرکت ها با توجه  به خدماتی که به شــرکت های نفتی ارائه 
می دادند، توانســتند تولید نفت و گاز را بهبود دهند. بدین ترتیب، 
فــروش خدمات OSCها طی ســال های 2۰14-2۰۰5، با رشــد 

سالیانه 11درصدی از 15۰ به 44۰ میلیارد دالر رسید.
یکی از دالیل اصلی برای کســب این موفقیت توســط OSCها طی 
دوره ی زمانی مذکور، نوآوری هــای آنها در صنعت نفت و گاز بوده 
است. توانایی این شرکت ها در نوآوری، آنها را به شرکای جذابی برای 
شرکت های تولیدکننده ی هیدروکربوری به خصوص NOCs تبدیل 
کرد. در واقع، NOCs با به کارگیری OSCها، فقط برای خدماتی که از 
آنهــا دریافت می کردند، حق الزحمه ای پرداخت می کردند، در حالی 
 کــه در همکاری با IOCs، بایســتی آنها را برخــی اوقات به  عنوان 
سهام دار در نظر بگیرند. همین موضوع موجب شد تا طی سال های 
2۰۰6 تا 2۰14، رشــد برخی از شاخص های مالی OSCها به  مراتب 

باالتر از IOCها باشد.61

   1   رتبه بندی برترین شرکت خدمات نفتی از دیدگاه کارفرمایان در 
RigZone :سال های 2017 و 2018   منبع

رتبه بندی سال 2018رتبه بندی سال 2017شرکت خدمات نفتی

11هالیبرتون

22شلمبرژه

33بیکرهیوز

44ویثرفورد

55تکنیپ57

76وارکو

67پتروفک58

78اوشنیرینگ59

89آکر سولوشن

910دتاگ60
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Source: Spears & Associates Oilfield Market / 8  بــازار جهانی فروش خدمات نفتی 

Source: Spears & Associates Oilfield Market / 2006-2014 طی دوره ی زمانی OSCs و IOCs 9  رشــد شــاخص های مالی 

* شــرکت های IOC شــامل BP، شل، توتال، شورون و اگزون موبیل و شرکت های OSC شامل شــلمبرژه، هالیبرتون و بیکرهیوز است.

البتــه به این نکته نیز بایســتی توجه کرد که بــه  هر حال، میزان 
کارکرد شرکت های OSC تا حدودی به فعالیت های IOCs نیز وابسته 
است. چون IOCs نیز در فعالیت های خود از خدمات OSCs استفاده 
می کننــد. به  عنوان  مثال، در ســال 2۰۰2، وقتــی  که BP بازدهی 
ســرمایه ی به کار گرفته ی62 خود را 23درصد، شــل 1۷/2درصد و 
توتال 36/1درصد افزایش دادند، بازدهی ســرمایه ی به کار گرفته ی 
شرکت های OSC از قبیل شلمبرژه، اسمیت اینترنشنال63 و بیکرهیوز 

به ترتیب 22، 6 و 2درصد کاهش یافت. این موضوع ســبب شد تا 
شــرکت های خدماتی روشی همچون ادغام را برای کسب حاشیه ی 
ســود جســتجو کنند. این روش )ادغام(، تاثیری مثبت بر عملکرد 
شــرکت های OSC داشــت. برخی از این ادغام ها عبارتند از: ادغام 
هالیبرتون با درسر64، ادغام شــلمبرژه با کامکو65 و ادغام بیکرهیوز 
با وســترن اطلس66. به  هر حال با تاثیرات مثبتی که این ادغام ها در 
روند فعالیت OSCs داشته است، دسترسی این شرکت ها با توسعه ی 
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تکنولوژی و کســب وکار، به بازار بخش باالدستی صنعت نفت و گاز 
بیشتر شد.]21[

در مدل های جدید کسب وکار صنعت نفت و گاز، مهارت های خاص 
در شــرکت به  عنوان اهرم مدل کسب وکار جدید محسوب می شود. 
در دیدگاه جدید، مدل شرکت های یکپارچه در اکتشاف و توسعه ی 
یک میدان نفت یا گاز تا زمان اتمام این منابع توسط مدل همکاری 
جایگزین می شــود و تغییراتی در طراحی مالکیت ایجاد می شود تا 
اطمینان حاصل شود که شرکت قادر است ارزش بهره برداری میدان 

را در مراحل مربوط به عمر خود مدیریت کند. 
ایــن موضوع با ظهــور شــرکت های متخصص اکتشــاف از قبیل 
کوموس انرژی6۷ و بازیگران تولید از میادین دارای عمر باال از قبیل 
اِنکئوست68 در دریای شمال، بهتر درک شد. همکاری اخیر شرکت 
BP بــا کوموس انرژی به  منظور جســتجوی منابــع در موریتانی و 

سنگال، نمونه ی بارزی از اهرم کردن مهارت های فنی اکتشاف یک 
شرکت کوچک با شرکت BP است. 

عالوه بــر این، رابطه ی بین شــرکت های نفــت و گاز و تجهیزات 
OSCs نیز در جهت مشــابهی ادامه خواهد یافــت. در حال حاضر، 

شــرکت های بزرگ OSC از قبیل شلمبرژه و هالیبرتون راهکارهای 
مدیریت یکپارچه ی میدان را به شرکت های نفتی پیشنهاد می دهند 

که دارایی از طرف شرکت، نظارت و عملیاتی می شود.
OSCهــای دیگر از قبیل پتروفک نیز اجرای روزبه روز را پیشــنهاد 

می دهنــد. البته توجه بــه این نکته ضروری اســت که همکاری و 
مشارکت برای برخی شرکت های نفتی به خصوص NOCs خاورمیانه 
که تمایل بــه کنترل کامل منابع نفت و گاز خود را دارند، آســان 

نخواهد بود.69
بنابراین، با توجه  به مطالبی که در این قســمت بیان شد، می توان 
گفت، یکی از ریسک های جدی شرکت های بزرگ در آینده، کاهش 
سهم آنها از بازار نفت و گاز است. شرکت های بزرگ نفتی توسعه ی 
فناوری های خود به  ویژه در بخش باالدستی را برون سپاری کرده اند. 
در نتیجه شــرکت های خدمات فنی، رهبری فناوری در اکتشاف و 
تولید را به دســت گرفته اند و این مسئله انگیزه ی شرکت های ملی 
نفت برای توســعه ی همکاری ها با شــرکت های بین المللی نفتی را 

کاهش می دهد. 
در حال حاضر ترکیب صنعت نفت جهانی متشــکل از شرکت های 
ملی است که ذخایر هیدروکربوری را در اختیار دارند و شرکت های 
خدماتی که فناوری را در دســت دارند. برای نمونه شرکت خدماتی 
بیکرهیوز همکاری نزدیکی را واحد پژوهش شــرکت آرامکو۷۰ برای 

مطالعــه ی منابع نفت و گاز غیرمتعارف و به  ویژه گاز ُرســی۷1 آغاز 
کرده اســت، لذا به نظر می رســد شــرکت های بین المللی نفتی 
برای دسترســی به ذخایــر هیدروکربوری، بایــد روابط خود را با 
شــرکت های ملی نفت بهبود بخشــند و به طرحهــای یکپارچه و 
جامع حمل ونقل، پاالیش، پتروشیمی و برق و حتی زیرساختی در 

این کشورها متعهد شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری
شرکت های فعال در بازار خدمات نفتی، بخش مهمی از زیرساخت ها، 
تجهیــزات و خدمات الزم را برای شــرکت های نفــت و گاز اعم از 
بین المللی و ملی جهت استخراج، حمل ونقل نفت و گاز تا تحویل به 

مصرف کننده ی نهایی فراهم می کند. 
با توجه  به روند رو به رشــد شــرکت های خدمــات نفتی در بخش 
باالدســتی و ارائه ی فناوری های نوین در این صنعت، می بایست به 
نقش پررنگ این شرکت ها در پروژه های عظیم نفت و گاز در آینده 
در سراسر جهان اشاره کرد، لذا کشور ما نیز می تواند جهت توسعه ی 
میادین خود، در بسیاری از موارد خدمات موردنیاز را از شرکت های 

خدمات نفتی تامین کند. 
البته در این مســیر محدودیت هایی وجود دارد و الزاماتی نیاز دارد 
که الزم است به آن توجه شود. در این پژوهش با گردآوری اطالعات 
با روش کتابخانه ای و با اســتفاده از گزارش های بین المللی مرتبط 
به بررســی علل ظهور و بررسی وضعیت فعلی شرکت های خدماتی 

نفتی با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی پرداخته ایم.
در رویکرد اقتصــاد مقاومتی، قلمرو قراردادهای نفتی بایســتی به 
حوزه ی حمایت های فنی، تجهیزاتی و مشــاوره ای محدود شــود و 
کلیه ی عملیات نفتی در چرخه ی نفت، از اکتشاف، ارزیابی، توسعه 
و تولیــد تا اجرای برنامه های بهبود و افزایش بازیافت مســتقیما بر 

عهده ی شرکت ملی نفت یا شرکت تابعه باشد. 
در اقتصاد مقاومتی، جایگاه شــرکت های بزرگ نفتی بین المللی در 
صنعت نفت کشــور بایستی کاهش یابد. هر جا نیازی به تخصص و 
مهارت های فنی ـ حرفه ای و حتی مدیریتی خارجیان باشد، می توان 
با شــرکت های خدمات نفتی قراردادهای همکاری مشترک منعقد 
کرد تا ضمن رفع نیازهای صنعت، بتوان انتقال دانش و مهارت های 
فنی ـ مدیریتــی را از طریق همکاری های نزدیک و مشــترک با این 

شرکت ها تسهیل کرد.
بررســی زنجیــره ی ارزش صنعت نفــت و گاز نیز نشــان می دهد 
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شرکت های نفتی شامل شرکت های ملی نفت )NOCs(، شرکت های 
بین المللی نفتی )IOCs( و شــرکت های خدماتی نفتی )OSC( که از 
بازیگران مهم در این زنجیره ی ارزش محســوب می شوند، در مقطع 
کنونــی در مدل کســب وکار خود در صنعت نفت بــا افزایش نقش 
شرکت های ملی نفت و شــرکت های خدمات در بخش باالدستی به 
خصوص در اکتشاف، حفاری، مدیریت بهینه ی چاه های نفتی و نظایر 
آن، جایگاه شرکت های بین المللی در بازار نفت کاهش یافته است، به 
 طوری  که شرکت های خدمات نفتی رقیبی قدرتمند و بازیگری مهم 
در بازار نفت به شــمار می روند و در بسیاری از میادین نفتی کشورها 

عهده دار مدیریت پروژه ها، ارزش آفرینی و توسعه شده اند. 
علل رشد و توسعه ی شرکت های خدمات نفتی در بخش باالدستی 

صنعت نفت و گاز را می توان در این موارد خالصه کرد:
 برون ســپاری برخــی از فعالیت هــای صنعت نفت و گاز توســط 

شرکت های بین المللی نفتی
 بازدهی پایین برخی فعالیت های صنعت نفت و افزایش هزینه های 

باالدستی
 مطرح شدن عرصه های نو نظیر شیل ها

 کاهش اکتشافات جدید و مشکالت تامین مالی
 رقابتی کردن بازار فناوری در اکتشاف ذخایر نفت و گاز نامتعارف، 

فراساحلی عمیق و بسیار عمیق
 توسعه ی بخش های فعالیت در شرکت های خدمات نفتی

بر اساس گزارش های منتشر شده با کاهش قیمت نفت طی سال های 
2۰16-2۰14 که منجر به کاهش فعالیت در بخش باالدستی شد، 
بخــش خدمات نفتی نیز با کاهش درآمد، لغو قراردادها و همچنین 
در مــواردی مذاکرات مجدد با نرخ های پایین و حجم باالی کار، به 
شــدت تحت تاثیر قرار گرفت و بدین خاطر 36درصد شــرکت های 
خدمات نفتــی فعالیت خود را متوقف کردنــد و درآمد آنها حدود 

55درصد کاهش یافت. 
همچنین تلفات شــغلی این شــرکت ها در برخی موارد به بیش از 
5۰درصد رســیده بود. در این  بین شرکت هایی بیشترین تاب آوری 
را داشــتند که به لحاظ جغرافیایی پراکندگی بیشــتری در سطح 
جهان داشته و حضور بیشتری در بخش های مختلف خدماتی مانند 
عملیات های فراساحلی داشتند و توانستند از قراردادهای بلندمدت 

خود بهره ببرند.
اســتراتژی شرکت های خدمات نفتی را می توان در سه بخش عمده 

مورد بررسی قرار داد:

 اولویت بندی خدمات منتج به کاهش هزینه های جاری اپراتورهای 
باالدســتی به  ویژه خدماتی مربوط به فرآیندهای کسب وکار و بازده 

یکپارچه سازی
 ســازمان دهی مجدد و بازســازی فرآیندهای تجاری برای کاهش 

هزینه های داخلی شرکت خدماتی
 توسعه ی محصوالت و خدمات جدید در بازارهای داخلی و هم جوار

شرایط و چشم انداز شرکت های خدمات نفتی طی رکود در صنعت 
نفت و گاز به  آرامی در حال تغییر اســت. تثبیت بازار و رشد بخش 
خدمات در جهان ســبب تغییر چشــمگیر در ســهم بــازاری این 

شرکت ها در سال 2۰15 و 2۰16 شده است. 
در ایران نیز با توجه  به گذشــت زمان و فرســودگی تاسیســات و 
تجهیزات و نیاز به توسعه ی میادین نفتی و گازی به خصوص میادین 
مشترک، استفاده از دانش فنی و مدیریتی این شرکت ها برای بهبود 
و ارتقای تجهیزات در بخش باالدستی ضروری به نظر می رسد. البته 
حضور شــرکت های خدمات نفتی در ایران دارای منافعی است اما 

نگرانی هایی نیز به دنبال خواهد داشت. 
یکی از این نگرانی ها بحث تحریم ایران توسط آمریکا می باشد که به 
بسیاری از شرکت های بزرگ خدمات نفتی اجازه ی حضور در ایران 
را نخواهد داد، مانند شــرکت های شلمبرژه، هالیبرتون و بیکرهیوز 

که در دهه ی گذشته ایران را ترک کرده اند. 
نگرانی دوم، بحث تامین مالی پروژه ها با توجه  به عدم امکان حضور 
شــرکت های بزرگ است. با عدم حضور شرکت های بزرگ، ایران در 
صورت تمایل به همکاری با شرکت های خدمات نفتی می بایست با 
شرکت های کوچک تر مشارکت کند و این موضوع، تامین سرمایه ی 

الزم برای پروژه های بزرگ را با محدودیت مواجه می کند. 
در مجموع با توجه  به روند رو به رشد شرکت های خدمات نفتی در 
بخش باالدســتی جهان و ارائه ی فناوری های نوین در این صنعت، 
می بایست به نقش پررنگ این شرکت ها در پروژه های عظیم نفت و 

گاز در آینده در سراسر جهان اشاره کرد. 
حتما در برخی پروژه های توســعه ی میادین در ایران نیز می توان از 
فناوری و توان مدیریت پروژه ی این شــرکت ها بهره برد. این امر در 

برخی کشورهای منطقه نیز مسبوق به سابقه است.
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